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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง 

มหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

 โดยมีสาระสำคัญ คือ ไดกำหนดบทนิยามคำวา “การเลน” “การพนัน” “ผูจัดใหมีการเลน”
เปนตน เพื ่อความชัดเจนและสะดวกตอการทำความเขาใจอันจะทำใหการบังคับใชกฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพ และกำหนดใหมีการควบคุมการเลนการพนัน โดยใหการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. 
และบัญชี ข. หรือการเปล่ียนแปลงการเลนจากบัญชี ก. เปนบัญชี ข. หรือจากบัญชี ข. เปนบัญชี ก. น้ัน 
ใหออกเปนกฎกระทรวง 

 นอกจากนี ้ยังไดกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต และกำหนด
หามยินยอมหรอืปลอยปละละเลยใหเดก็และเยาวชนเขาเลนหรอืเขาพนันโดยเดด็ขาด เวนแตการเลนใน 
บัญชี ข. หมายเลข ๑ ตลอดจนกำหนดอำนาจหนาทีข่องเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและพนักงาน 
เจาหนาท่ี เชน การออกใบอนุญาต การเพกิถอนใบอนญุาต การปฏบิตัหินาท่ีในการสบืสวนและตรวจสอบ
ขอเท็จจริง การเขาไปในสถานทีท่ีร่ะบุไวในใบอนุญาต การยึดหรืออายัดอุปกรณการเลน เปนตน
รวมทั้งกำหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

   เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

 โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยาม เพื่อใหเกิดความชัดเจนอันจะทำใหการบังคับใช
กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาต รวมทัง้กำหนดหลักเกณฑหามมิใหผู ประกอบการจัดใหมีการใหรางวัล
ดวยการเสี่ยงโชค  
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 ทั้งนี้ ไดกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผู ขอใบอนุญาต อำนาจหนาทีข่อง
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและพนักงาน เจาหนาท่ี เพ่ือใหการใชบังคับกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมาก
และกำหนดบทลงโทษ เพื่อใหผูกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว และไมกลาฝาฝนกระทำความผิด
นอกจากนี ้ไดกำหนดใหรัฐมนตรีแตงตั ้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
และในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม โดยใหมอีำนาจเปรยีบเทียบความผดิภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
สำหรับอัตราโทษที่ไมสูงมาก ทั้งนี้ เพื่อใหคดีสิ้นสุดในชั้นเจาหนาที่ 

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเสนอ และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 

 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 (๑) กำหนดใหพระราชบัญญัตินี ้ใชบังคับเมือ่พนกำหนด ๑๘๐ วันนับแตวันทีป่ระกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 (๒) ใหแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “สวนปา” เพื่อใหทีด่ินทีป่ลูกไมทุกชนิดสามารถนำมา

ขึ้นทะเบียนเปนสวนปาได และแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของทีด่ินทีจ่ะขึ้นทะเบียนเปนสวนปาได
ตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญตัสิวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแกไขเพ่ิมเตมิความใน (๔) และเพิ่มเตมิ 
(๖) และ (๗) ของมาตรา ๔ รวมถึงใหแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติสวนปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพิ่มเติมรางมาตรา ๑๑/๑ เพื่อใหผูทำสวนปาตั้งโรงงานแปรรูปไมได และใหอธิบดี
เปนผูมีอำนาจอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม โดยใหรัฐมนตรีเปนผูกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

 (๓) ใหแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๔ แหงราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือใหไดรับ
การยกเวนไมตองเสียคาภาคหลวง คาบำรุงปา และคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาสงวน
แหงชาติ และเพิ่มเติมรางมาตรา ๑๔/๑ แหงราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหการเก็บหา
ของปาบางชนิดในสวนปาไดรับการยกเวนไมตองเสียคาภาคหลวงและคาบำรุงปาตามกฎหมายวาดวย
ปาไม และกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ

 (๔) ใหเพิ่มเติมรางมาตรา ๒๖/๑ แหงราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อกำหนดใหมี
มาตรการลงโทษทางปกครองในกรณีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำสวนปา หรือไมปฏิบัติตามคำสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ 

 (๕) กำหนดบทกำหนดโทษ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ โดยสงใหสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

 โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมใหผู ทีฝ่าฝนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปา
คุมครอง และผูทีฝ่าฝนการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
ตองรับโทษทางอาญา ตามมาตรา ๔๘ สำหรับผูทีไ่ดรับอนุญาตจากอธิบดีแลว แตมีกรณีฝาฝน
หรอืไมปฏบัิตติามขอกำหนดในกฎกระทรวงหรือเงื่อนไขในใบอนญุาต ใหไดรบัเพยีงโทษทางปกครองโดยการ
พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนในอนุญาต ตามมาตรา ๔๓ โดยไมตองรับโทษทางอาญา
ตามมาตรา ๔๘ อีก 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

    เรือ่ง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๑) กำหนดใหมีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหซึ ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงค

เพื่อควบคุม สงเสริม และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห และกำหนดอำนาจหนาทีข่องสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห โดยใหรายไดของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหมาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผนดิน คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบำรุง คาธรรมเนียมตาง ๆ ผลประโยชนจากการดำเนินกิจกรรม
ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห เงินหรือทรัพยสินทีม่ ีผู บริจาคหรือมอบให เงินหรือทรัพยสิน
ทีส่ภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น และดอกผลทีเ่กิดจากเงิน
หรือทรัพยสินขางตน

  (๒) กำหนดประเภทของสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห คุณสมบัติ สิทธิและหนาที ่
การส้ินสุดความเปนสมาชิกภาพ และประเภทของวิชาชีพสังคมสงเคราะหท่ีเปนวิชาชีพสังคมสงเคราะห
ควบคุม
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 (๓)  กำหนดใหมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห องคประกอบ คุณสมบัติ 
วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง และอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการดังกลาว

 (๔)  กำหนดใหผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหตองประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามขอบังคับ
และตองดำรงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหดวย รวมถึงหามมิใหผูใด
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมหรือกระทำดวยวิธีใด ๆ ทีแ่สดงใหผูอืน่เขาใจวาตนมีสิทธิ
ทีจ่ะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมโดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห เวนแตกรณีที่กำหนดไว ตลอดจนหามมิใหผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุม 
ซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ 
ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุม

 (๕) กำหนดใหขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหจัดทำขึ้น
เปนภาษาไทย และกำหนดโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ตลอดจน
กำหนดใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ คุณสมบัติของคณะกรรมการ องคประกอบวาระการดำรง 
ตำแหนง การพนจากตำแหนง

 (๖)   กำหนดใหมีบทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาลตามกฎหมาย
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
   แหงประเทศไทย พ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหงประเทศไทย พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

 โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยามคำวา “อุตสาหกรรมไอซีที” หมายความวา กิจการ 
ทีเ่กี ่ยวกับการผลิต การประกอบ และการคา ซึ่งผลิตภัณฑ และบริการดานไอซีทีทุกชนิดและ
ทุกประเภท 

 กำหนดใหมีสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารแหงประเทศไทย วัตถุประสงค 
ทีม่าของรายได องคประกอบของสมาชิก และกำหนดสิทธิและหนาทีข่องสมาชิก รวมถึงกำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย องคประกอบ
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ของคณะกรรมการ ตลอดจนอำนาจหนาท่ี คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง
ของกรรมการ

 นอกจากนี ้ใหม ีสำนักงานสภาโดยมีผู อำนวยการเปนหัวหนาสำนักงานโดยตำแหนง
และกำหนดใหหลกัเกณฑ และวธีิการสรรหาผูอำนวยการใหเปนไปตามขอบงัคบั รวมทั้งมกีารกำหนดการ
ดำเนินกิจการและการกำกับดูแลการดำเนินงานของสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร
แหงประเทศ และกำหนดใหมีบทกำหนดโทษ

  
   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบญัญัติเหรียญพิทักษเสรีชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  

  โดยมีสาระสำคัญ คือ ใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคในการพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
เพื่อใหครอบคลมุถงึผูที่ทางราชการมคีำสั่งใหปฏบิตัหินาท่ีในการปองกนัประเทศ การรกัษาความมั่นคง 
ภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ
ในตางประเทศ หรือปฏิบัติหนาทีอ่ื ่น ๆ อันเปนการสนับสนุน การรักษาความมั่นคงของประเทศ
และแกไขหลักเกณฑในการพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓ และมาตรา ๔ โดยใหการขอพระราชทานเหรยีญ การประดับ และกรณีที่ใหประดับเหรียญ
บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญและบัตรประจำตัวคืน เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกำหนด
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  นอกจากน้ี ใหแกไขบทบัญญัติเก่ียวกับการพระราชทานเครือ่งหมายของเหรยีญพิทักษเสรีชน 
โดยกำหนดใหในกรณีทีผู่ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑ ปฏิบัติการถึงขัน้ที่จะไดรับ
พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑ อีก ก็จะไดรับพระราชทานเครื่องหมายเปนรูปชอชัยพฤกษ
ชอเดียวติดเพิ่มกลางแพรแถบในทางดิ่งกับชอชัยพฤกษเดิมทุกครั้ง

 ทั้งนี้ ไดกำหนดบทเฉพาะกาลรองรับใหบุคคลตามมาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันการกระทำอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใชบังคับจนถึงวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จะมีสิทธิไดรับพระราชทาน
เหรียญพิทักษเสรีชนตามพระราชบัญญัติน้ีในเหตุการณใดพ้ืนท่ีใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

  
   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)
    พ.ศ. .... (จัดต้ังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) 

  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และให
ส งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพจิารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตอไป โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รับความเห็นของสำนักงบประมาณในเรื ่องการบริหารจัดการอัตรากำลังภายในกรอบอัตรา
กำลังที่มีอยูเดิม เพื่อมิใหเปนภาระงบประมาณในระยะยาวไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย  

  โดยมีสาระสำคัญ คือ
 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อยกฐานะ

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ขึ้นเปนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเพิ่มเติมกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรเปน (๗) ของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕  และกำหนดใหโอนบรรดาอำนาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
ขอบังคับ ประกาศ คำสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรี และบรรดากิจการ ทรัพยสินงบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังที่เปนของสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณเฉพาะในสวนที ่เกี ่ยวกับสำนักงานฝนหลวงและการบินเกษตรไปเปนของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

ตามทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหนายทหาร
ประทวนชั้นยศจาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ พันจาเอกพิเศษ 
พนัจาอากาศเอกพเิศษ และนายทหารสญัญาบตัรชั้นยศรอยตร ีเรอืตร ีเรอือากาศตร ี ถงึรอยเอก เรอืเอก 
เรืออากาศเอก มีสิทธิไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรเีห็นชอบรางพระราชบญัญตัเิครื่องหมายการคา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสำนกังาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   โดยมีสาระสำคญั คอื แกไขเพิ่มเตมิบทนยิามคำวา “เครื่องหมาย” เพื่อกำหนดใหหมายความถงึ 
กลิน่และเสียงดวย และแกไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม รวมทัง้ใหยกเลิกบทบัญญัติทีห่ามขอจดทะเบียนสำหรับสินคาตางจำพวกกันในคำขอ
จดทะเบียนเครื ่องหมายการคาหนึ ่งฉบับ ตลอดจนขยายระยะเวลาการชำระคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญตัิ  

     

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ)
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

   เร่ือง สรุปผลการพิจารณาคาใชจายในการใหความชวยเหลือ ฟนฟู
    เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามทีส่ำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 

 โดยมีสาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการฟนฟู
เยียวยาจากสถานการณอุทกภัย สำหรับโครงการดำเนินการไดทันทีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
เปนเงิน ๒๐,๑๑๐.๕๕๗๒ ลานบาท ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมอบหมายใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดำเนินการ ดังนี้ 

 (๑) สวนราชการจัดสงขอมูลตัวเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ของประชาชนทีจ่ะไดรับเงิน
ชดเชยใหกระทรวงมหาดไทย เพื ่อรวบรวมขอมูลของประชาชนในแตละพื้นที่ที ่ตองการรับ
ความชวยเหลือจากรัฐ
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  (๒) กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานประกอบการที่ไดรับ
ความชวยเหลือตามมาตรการของรัฐใหสามารถกลับมาดำเนินการไดเปนปกติโดยเร็ว

  (๓) ทุกสวนราชการดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ การกำหนด
TOR การจัดทำ EIA/HIA และกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวเปนการลวงหนา แตจะลงนามในสัญญาได 
ตอเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแลว

  (๔) ให ส วนราชการที ่ได ขอร ับการจัดสรรงบประมาณจัดสงข อม ูลในระบบGIS
ใหสำนักงบประมาณเพื่อบูรณาการขอมูล จัดการวางแผนติดตามตรวจสอบ การใชจายงบประมาณ

  (๕) กรณีที่โครงการตามคำขอของจังหวัดมีความซ้ำซอนในดานภารกิจและเปาหมาย
กับโครงการที่นำเสนอโดยกระทรวงและสวนราชการ สำนักงบประมาณจะสงโครงการดังกลาว
ใหกระทรวงและสวนราชการที่เกี่ยวของตรวจสอบอีกครั้งกอนดำเนินการตอไป

  (๖) ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ
ผูตรวจราชการของทุกกระทรวงเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสวนราชการ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

   เร ือ่ง  ร างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาช ีพการแพทย
   แผนไทย พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ..) 
   พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   รวม ๓ ฉบับ

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาเปนเรื่องดวน และแจงใหคณะกรรมการประสานงานสภาแทนราษฎรไปพรอมกัน  

 ๑) รางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. .... 
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดใหมีสภาการแพทยแผนไทย มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค 

อำนาจหนาที ่ และที ่มาของรายไดสภาการแพทยแผนไทยตามที ่กำหนด รวมถึงกำหนดใหมี
คณะกรรมการสภาการแพทยแผนไทยประกอบดวย กรรมการโดยตำแหนง กรรมการซึ่งเปนผูแทน
สถาบันการศึกษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งจากสมาชิก กำหนดอำนาจหนาที่ 
วาระการดำรง ตำแหนงและการพนจากตำแหนง

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

  (๒) กำหนดคณุสมบัติและลกัษณะตองหาม สทิธิและหนาท่ี และการสิ้นสดุของสมาชกิภาพ 
ของสมาชิกสภาการแพทยแผนไทย กำหนดคุณสมบัติผู ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑการเลือกนายกสภาการแพทย
แผนไทย กรรมการอ่ืน ๆ  และใหนายกสภาการแพทยแผนไทยเลอืกกรรมการเพื่อดำรงตำแหนงเลขาธกิาร                    

  (๓) กำหนดหลักเกณฑการควบคมุการประกอบวิชาชพีการแพทยแผนไทย การขึ้นทะเบยีน 
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
คุณสมบัติผู ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต และหลักเกณฑการกลาวโทษผู ประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย อำนาจหนาทีค่ณะอนุกรรมการฯ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน และอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑการเพิกถอนใบอนุญาต

  (๔) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการยื ่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ คำสั ่งไมรับ
ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต และการพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

  (๕) นอกจากนี ้ไดกำหนดบทกำหนดโทษสำหรับผู ฝ าฝน โดยมีโทษจำคุกและปรับ
และกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการกระทำตาง ๆ

 ๒) รางพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ

คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของกรรมการ และแกไขเพิ่มเตมิหลกัเกณฑการเลอืกตั้งกรรมการวชิาชพี 
ของแตละสาขาวชิาชีพ รวมทั้งวาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการวิชาชีพ    

 ๓) รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมคำนิยาม “สถานพยาบาล” “ผูประกอบวิชาชีพ” 

และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการออกใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล การแสดงรายละเอียด 
ของสถานพยาบาล ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบของผูดำเนินการสถานบริการ 

   เรือ่ง  รางพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชน
   ตอบแทนอยางอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
   ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... 
   และรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
   การประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภา
   และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบ 
  (๑) อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทน

อยางอืน่ของประธานและรองประธานสภาผู แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ....
ตามทีส่ำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวยแลวดำเนินการ
ตอไปได 

   (๒) เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
การประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ  และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพรอมกับ
รางพระราชกฤษฎีกาตามทีส่ำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอตามขอ ๑. แลวดำเนินการ
ตอไปได เมื่อรางพระราชกฤษฎีกาตามขอ ๑. มีผลใชบังคับแลว 

 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ๑) สาระสำคัญของรางพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทน

อยางอืน่ของประธานและรองประธานสภาผู แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. .... 

  (๑) ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไขเพิ่มเติม
รวม ๗ ฉบับ และกำหนดเงินประจำตำแหนงและเงินเพ่ิมของประธานและรองประธานสภา
ผ ู แทนราษฎรประธานและรองประธาน วุฒิสภา  ผู นำฝ ายค านในสภาผู แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยใหประธานสภาผูแทนราษฎร(ประธานรัฐสภา)
ไดรับเงินประจำตำแหนงและเงินเพิ่มเทากับนายกรัฐมนตรี

  (๒) กำหนดคาใชจายในการเดินทางของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการรวมกัน
ของทัง้ ๒ สภา  โดยใหนำพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มาใชบังคับ
โดยอน ุโลม  และให ไดรับส ิทธิในอ ัตราเดียวกันกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง 
สวนกรรมาธิการฯ ทีม่ ิไดเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใหไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทาง

  (๓) กำหนดใหกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา
และกรรมาธิการรวมกันของทั้ง ๒ สภา ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งทีม่าประชุมในอัตรา
ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท  

  (๔)  กำหนดใหอนุกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการ
รัฐสภา และอนุกรรมาธิการรวมกันของท้ัง ๒ สภา ไดรับเบ้ียประชุมเปนรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม
ในอัตราครั้งละ ๘๐๐ บาท

  (๕) กำหนดใหผู ชวยเลขานุการในคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการรัฐสภาสามัญ ไดรับเบี้ยประชุม
เปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
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  (๖) กำหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล
เพ่ือเปนการประกันสุขภาพในระหวางท่ีดำรงตำแหนงตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  รวมถึง
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทีเ่ดินทางโดยพาหนะสวนตัวมีสิทธิไดรับเงินชดเชย
เปนคาพาหนะในการเดินทางมาประชุม

 ๒) สาระสำคัญของรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี ่ยวกับ
การประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....
กำหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพื่อเปน
การประกันสุขภาพในระหวางที่ดำรงตำแหนงตามอัตราที่กำหนดไวทายรางระเบียบนี้ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔

   เ ร่ือง รางกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติม
   ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ….

 คณะรัฐมนตรีอนุม ัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดคดีพิเศษเพิ ่มเติม
ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอและ
ใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแลวดำเนินการตอไปได

 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวย

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้ 
 (๑) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 (๒) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
 (๓) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 (๔) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยแร 
 (๕) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 (๖) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องสำอาง 
 (๗) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๘) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยา 
 (๙) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร  
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕๔๐ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   เรื่อง รางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
   พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑวิธีการระยะเวลา
    และอัตราการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะ
   ในชวงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
   คณะรัฐมนตรีอนมุัติหลักการรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชน
ทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะในชวงเวลาทีม่ีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ ตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา  แลวดำเนินการตอไปได
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้
   ๑) รางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม พ.ศ. .... โดยมสีาระ สำคญั คอื 
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

๒. รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชน
ทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะในชวงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   โดยมีสาระสำคัญ คือ จายเงินบำเหน็จชราภาพเพิ ่มขึ ้นอีกรอยละ ๑ ของคาจาง 
เฉพาะผูประกันตน ซึ่งจายเงินสมทบตั้งแต ๑๒ เดือนขึ้นไปในชวงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
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